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6 października 2020 r. 

 

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

I. Ocena ogólna 

Opiniowana ustawa procedowana jest równocześnie z projektem ustawy - Prawo 

komunikacji elektronicznej. Te dwa zasadnicze projekty aktów prawnych stworzą nowe 

otoczenie prawno-regulacyjne w sektorze telekomunikacyjnym na najbliższe lata. Do obu 

tych projektów Pracodawcy RP mają zasadnicze uwagi i zastrzeżenia, o czym w przypadku 

nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będzie w dalszej części 

niniejszego stanowiska. Zanim przejdziemy do uwag należy jednak poświęcić miejsce 

fatalnej sytuacji, jaką jest rekonstrukcja rządu i związana z tym procesem likwidacja 

Ministerstwa Cyfryzacji - autora i gospodarza zarówno Prawa komunikacji elektronicznej, jak 

też nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W naszej ocenie 

niedopuszczalne jest, aby podstawy nowego ładu prawnego w kluczowym dla 

funkcjonowania państwa sektorze, jakim jest telekomunikacja, powstawały w sytuacji, w 

której odpowiedzialne za to departamenty i urzędnicy mają na głowie zmianę podległości 

służbowej, być może przeprowadzkę, zmianę szyldu, pieczątek czy stopek w e-mailach.  

Przechodząc do oceny projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa, należy stwierdzić, iż wywołuje on liczne i poważne wątpliwości. 

Począwszy od kwestii zgodności z Konstytucją RP, przez zgodność z prawem 

międzynarodowym, po zgodność z prawem unijnym. Zarzuty w tych obszarach 

przedstawiamy poniżej. W dalszej części stanowiska zwracamy też uwagę na zagrożenie dla 

konkurencji, możliwy wzrost kosztów i pogorszenie jakości świadczonych usług, a także 

naruszenie zasady zaufania do państwa oraz swobody działalności gospodarczej. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż projektowane przepisy wprowadzają nową procedurę 

decyzyjną, która w sposób całkowicie uznaniowy - i ostateczny - rozstrzygnie o możliwości 

korzystania ze sprzętu określonego dostawcy. Procedura ta nie ma nic wspólnego z zasadą 

demokratycznego państwa prawnego, zasadą transparentności i zaufania państwa do 

przedsiębiorcy.  

Poniżej prezentujemy szczegółowe uwagi oraz propozycje poprawek do opiniowanego 

projektu ustawy. Liczymy na to, że projektodawca pochyli się nad naszym stanowiskiem. 
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Cyfryzacja pozwoliła nam kontynuować pracę i naukę w okresie pandemii, zapewniła dostęp 

do ochrony zdrowia, dóbr kultury i rozrywki. Dzięki cyfryzacji urzędy oraz instytucje publiczne 

mogły funkcjonować, załatwiać sprawy zgłaszane przez obywateli i przedsiębiorców. 

Cyfryzacja to, w naszej ocenie, jeden z podstawowych priorytetów Rządu RP na najbliższe 

lata. Aby procesy cyfryzacyjne mogły być kontynuowane, potrzebne są stabilne, przejrzyste i 

przyjazne dla rozwoju sektora teleinformatycznego przepisy. Jesteśmy gotowi takie przepisy 

współtworzyć, wspierać decydentów poprzez wskazywanie słabych punktów istniejących 

oraz projektowanych regulacji, a także wskazywać - w ramach dialogu społecznego - 

potencjalne najlepsze rozwiązania. Opiniowany projekt jest przykładem regulacji, które tego 

dialogu bardzo potrzebują.  

 

II. Uwagi szczegółowe 

Część I: Potencjalne naruszenia prawa 

1. Naruszenie polskich przepisów 

1) Naruszenie prawa konstytucyjnego 

a) Zasada proporcjonalności 

Proponowane kryteria procedury ocennej, której efektem może być zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej w Polsce zostały określone w sposób nieprecyzyjny. Przepisy 

Projektu przyznają Kolegium, które nie jest kompetencyjnie i ustrojowo umocowane, 

inwazyjną, niczym nieograniczoną, opartą na niejasnych kryteriach, pozbawioną 

kontroli sądowej kompetencję do prowadzenia jednostronnego postępowania ocennego. 

Konsekwencje tego postępowania mogą wywrzeć olbrzymi wpływ na sytuację ekonomiczną 

danego dostawy, ale również operatorów telekomunikacyjnych oraz konsumentów. 

Postępowanie przed Kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa ma się w całości odbywać 

bez udziału ocenianego dostawcy, który dopiero z komunikatu w Monitorze Polskim dowie 

się, o przeprowadzonej ocenie. Dlatego też przyjęte rozwiązania legislacyjne są sprzeczne z 

zasadą proporcjonalności wyprowadzoną z zasady demokratycznego państwa 

prawnego (Art. 2 Konstytucji). 

b) Niedziałanie prawa wstecz i pewność prawa 

Projektowane przepisy w rażący sposób podważają zaufanie obywateli do Państwa. Projekt 

zakłada rażąco niekonstytucyjny obowiązek usunięcia z rynku przejawów dotychczasowej 

działalności dostawcy. W związku z powyższym analizowany zakaz należy poddać kontroli w 
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zakresie zgodności z zasadą lex retro non agit (niedziałania prawa wstecz). W związku z 

tym, że demokratyczne państwo prawne oznacza państwo w którym chroni się zaufanie 

obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, ustawodawca dokonując kolejnych 

zmian stanu prawnego nie może stracić z pola widzenia interesów podmiotów, jakie 

ukształtowały się przed dokonaniem zmiany stanu prawnego1. 

c) Naruszenie zasady równości wobec prawa 

Projektowane rozwiązania w zakresie wyboru dostawcy sprzętu i oprogramowania sieci 

5G pozwalają na arbitralne wykluczenie dostawców z udziału we wdrożeniu sieci 5G w 

oparciu o dowolne, nieokreślone kryteria. Nie przyznają przy tym dostawcom środków 

prawnych pozwalających na wniesienie odwołania od decyzji wykluczających. Wobec 

tego uznać je należy za sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa 

(art. 32 Konstytucji).  

2) Naruszenie pozostałych przepisów polskiego prawa  

a) Istotne braki przy ocenie skutków regulacji 

Zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

mogą wiązać się z daleko idącymi negatywnymi skutkami społecznymi (likwidacja miejsc 

pracy, obniżenie dostępności nowoczesnych usług, wzrost wykluczenia cyfrowego), 

gospodarczymi (obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, spadek zaufania 

inwestorów oraz wzmocnienie oligopoli) i politycznymi (uderza w harmonizację europejską 

oraz relacje międzynarodowe z krajami dotkniętymi sankcjami). Wynika to z konieczności 

wymiany sprzętu oraz aplikacji, które są obecnie w użyciu, na alternatywne, pochodzące od 

innych dostawców. Tymczasem w uzasadnieniu Projektu na s. 33 poświęconym skutkom 

gospodarczym i finansowym w ogóle nie ma o tym mowy. Wspomina się tylko o kosztach 

związanych z powoływaniem nowych struktur administracyjnych z zakresu 

cyberbezpieczeństwa (s. 49-52 uzasadnienia Projektu). Jest to istotne naruszenie procesu 

legislacyjnego (§ 28 Regulamin Pracy Rady Ministrów, t.j. M.P. z 2016 r. poz. 1006) 

świadczące o niekonstytucyjnym charakterze Projektu. 

b) Naruszenie przepisów procedury administracyjnej 

W projektowanych przepisach nie przewidziano prawa strony do udziału w postępowaniu 

ocennym, prowadzonym przez Kolegium. Proponowane rozwiązania naruszają więc 

podstawowe zasady postępowania administracyjnego wyrażone w ogólnych przepisach 

Kodeksu postępowania administracyjnego., m.in. zasadę pogłębiania zaufania obywateli do 

                                                           
1 (wyrok TK z 13.04.1999 r., K 36/98, OTK 1999, Nr 3, poz. 40) 
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władzy publicznej (art. 8 kpa), zasadę udzielenia informacji przez organ (art. 9), zasadę 

wysłuchania stron (art. 10). Wprowadzone przepisy naruszają więc podstawowe prawo 

jednostki do czynnego udziału w postępowaniu. 

c) Naruszenie prawa konkurencji w Polsce 

Uregulowanie kwestii wykluczenia dostawców w ustawie KSC narusza również podstawowe 

zasady prawa konkurencji. Zasady i tryb postępowania w stosunku do pomiotów działających 

na konkurencyjnym rynku, jeżeli podmioty te naruszają przepisy reguluje inna ustawa tj. 

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 50, poz. 

331 ze zm. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, reguluje ona w szczególności zasady i tryb 

postępowania w stosunku do pomiotów działających na konkurencyjnym rynku, jeżeli 

podmioty te naruszają przepisy tej ustawy. Oznacza to faktyczne naruszenie przez Kolegium 

kompetencji właściwego organu administracyjnego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

3) Niezgodność z prawem europejskim  

a) Brak notyfikacji przepisów Komisji Europejskiej 

Istotnym argumentem, który należy podnieść jest kwestia obowiązku notyfikacji 

uregulowanego na poziomie prawa krajowego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. (w szczególności w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych). Przedmiotowy obowiązek jest także uregulowany w 

Dyrektywie 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. 

ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz 

zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.  

b) Naruszenie praw człowieka regulowane przez EKPC 

ECHR(Europejska konwencja praw człowieka) stwierdza, że: „Każda osoba 

fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być 

pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach 

przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa 

międzynarodowego".  

c) Naruszenie zasad TFUE 

Każda ocena ryzyka lub decyzja o wprowadzeniu ograniczeń rynkowych i 

pozataryfowych barier w handlu na podstawie niejednoznacznych kryteriów (np. 

kraj pochodzenia dostawców zawarty w projekcie) i nietransparentne procedury 
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administracyjne, naszym zdaniem, są sprzeczne z podstawowymi zasadami 

równego traktowania/niedyskryminacji, które znajdują odzwierciedlenie w art. 18 

(zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość), Art. 34 (zakaz ograniczeń 

ilościowych w przywozie oraz wszystkich środków o skutku równoważnym), Art. 

49 (zakaz ograniczeń swobody przedsiębiorczości) TFUE. 

d) Naruszenie zasady niedyskryminacji w prawie UE 

Kluczową zasadą praworządności jest to, że prawo musi mieć zastosowanie do 

wszystkich i być stosowane jednakowo i w sposób konsekwentny. Jest to 

powtórzone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 20), w której 

"każdy jest równy wobec prawa”. Karta (art. 21 ust. 2) zabrania „wszelkiej 

dyskryminacji ze względu na narodowość”. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

zauważył, że „zakaz dyskryminacji ustanowiony w prawie UE. jest szczególnym 

wyrazem ogólnej zasady równości, która jest jedną z podstawowych zasad 

prawa wspólnotowego”. Jest zatem zgodne z zasadą praworządności, że wymogi 

bezpieczeństwa powinny być powszechnie stosowane do wszystkich dostawców, 

a nie dotyczyć wybranych dostawców lub dostawców z określonych krajów. 

e) Naruszenie zasady proporcjonalności określonej przez ETS 

Pkt 13 w sprawie C-331/88 Fedesa odnosi się do zasady proporcjonalności: Po 

wprowadzeniu środka dyskryminującego Trybunał przyjrzy się proporcjonalności 

środka w odniesieniu do jego celu. Innymi słowy, środek taki musi być (1) 

konieczny do osiągnięcia celu i nie może wykraczać poza to, co jest konieczne 

do osiągnięcia celu,  (2) najmniej restrykcyjny środek do osiągnięcia tego celu, 

oraz (3) spowodowane niedogodności nie mogą być nieproporcjonalne do 

zamierzonych celów. 

f) Naruszenie zasady swobodnego przepływu towarów 

Zasada ta może być nadal naruszona, nawet jeśli państwo członkowskie nie 

ustanawia wyraźnego przepisu zakazującego przywozu produktów od niektórych 

dostawców. Jak wyjaśnił Europejski Trybunał Sprawiedliwości, każdy zakaz 

używania produktu na terytorium państwa członkowskiego UE wpłynie na 

zachowanie nabywców i wpłynie na dostęp tego produktu na rynku tego państwa 

członkowskiego. Przepisy mające na celu odsunięcie określonego dostawcy od 

łańcucha dostaw w niektórych państwach członkowskich UE powstrzymają 
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potencjalnych klientów przed kupowaniem produktów/technologii danego 

dostawcy. 

4) Naruszenie postanowień umów międzynarodowych 

Naszym zdaniem ustawodawca koncentruje się na ocenie cech dotyczących 

dostawców, a nie na bezpieczeństwie sprzętu czy oprogramowania, jakie 

zapewnia. Jedną z istotnych cech ocenianych w profilu dostawcy jest kryterium 

pochodzenia dostawcy z danego kraju. Rodzi to zagrożenie, że Polska naruszy 

umowy międzynarodowe zakazujące dyskryminacji ze względu na pochodzenie. 

Kryteria powinny opierać się o ustandaryzowane metody weryfikacji i certyfikacji 

w oparciu o normy międzynarodowe, takie jak normy ISO, branżowe standardy 

NESAS i  europejskie schematy certyfikacji przewidziane w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 

Część II: Uwagi dotyczące oceny skutków projektu ustawy 

5. Istotne braki przy ocenie skutków regulacji oraz negatywne skutki dla 

gospodarki 

Zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa mogą wiązać się z daleko idącymi negatywnymi skutkami 

społecznymi (likwidacja miejsc pracy, obniżenie dostępności nowoczesnych usług, 

wzrost wykluczenia cyfrowego), gospodarczymi (obniżenie konkurencyjności polskiej 

gospodarki, spadek zaufania inwestorów oraz wzmocnienie oligopoli) i politycznymi 

(uderza w harmonizację europejską oraz relacje międzynarodowe z krajami dotkniętymi 

sankcjami). Wynika to z konieczności wymiany sprzętu oraz aplikacji, które są obecnie w 

użyciu, na alternatywne, pochodzące od innych dostawców. Tymczasem w 

uzasadnieniu Projektu na s. 33 poświęconym skutkom gospodarczym i finansowym w 

ogóle nie ma o tym mowy. Wspomina się tylko o kosztach związanych z powoływaniem 

nowych struktur administracyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa (s. 49-52 

uzasadnienia Projektu). Jest to istotne naruszenie procesu legislacyjnego (§ 28 

Regulamin Pracy Rady Ministrów, t.j. M.P. z 2016 r. poz. 1006) świadczące o 

niekonstytucyjnym charakterze Projektu. 

W zakresie skutków Projektu na budżet Polski i gospodarkę krajową wskazać należy, iż 

Projekt będzie miał negatywny wpływ na gotowość podmiotów do składania ofert na 

pasma częstotliwości 5G. Fakt niemożności wybrania dostawcy sprzętu lub usług 
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odroczy uruchomienie sieci 5G oraz rozwój Przemysłu 4.0. Według analizy wymiarów 

strat (aktywów, dodatkowych kosztów migracji, zwiększonej niestabilności OPEX oraz 

sieci), bezpośrednie straty operatorów przekroczą 2,5 mld euro.  

Nie bez znaczenia dla polskiej gospodarki pozostaje również fakt, iż wykluczone 

podmioty gospodarcze będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania od Skarbu 

Państwa. Roszczenia odszkodowawcze operatorów i dostawców wobec Skarbu 

Państwa zostaną ostatecznie wypłacone przez podatników i konsumentów. Budżet 

państwa będzie zasilał operatorów i producentów zamiast ułatwiać życie obywatelom, 

szczególnie po pandemii. 

W zakresie skutków społecznych należy opisać wpływ Projektu na likwidację miejsc 

pracy, obniżenie dostępności nowoczesnych usług, wzrost wykluczenia cyfrowego 

wynikający z wyższego kosztu usług dla konsumentów i przedsiębiorstw: w 

szczególności w obszarach pracy zdalnej, zdalnej edukacji, telemedycyny, rozwoju 

inteligentnych usług samorządowych (smart cities) oraz nowoczesnych rozwiązań w 

rolnictwie, ochronie środowiska czy energetyce. 

 

CZĘŚĆ III. Uwagi techniczne dotyczące ryzyka i rozwiązań bezpieczeństwa 

1. Kryteria powinny być neutralne technologicznie, i dotyczyć wyłącznie 

zagadnień mających rzeczywisty wpływ na bezpieczeństwo podmiotów 

krajowego systemu cyberbezpieczeństwa: 

1) Przedmiotem oceny ryzyka powinien być sprzęt i oprogramowanie uznane za 

krytyczne (takie jak sieć rdzeniowa 5G, kluczowe systemy kontroli przemysłowej), a 

nie charakterystyka dostawcy; 

2) Kryteria powinny mieć charakter techniczny, być obiektywne, rozsądne i 

proporcjonalne, oraz opierać się na standardach weryfikacji odpowiednich dla 

poszczególnych rodzajów sprzętu i oprogramowania, w szczególności normach ISO, 

branżowych standardach NESAS i europejskich schematach certyfikacji 

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
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PODSUMOWANIE 

Rynek usług łączności elektronicznej powinien nadal pozostać kompleksowo regulowany 

sektorowo, ze względu na jego szczególne cechy. Dlatego uważamy, że docelowym 

miejscem uregulowania kwestii obowiązków operatorów telekomunikacyjnych w zakresie 

bezpieczeństwa sieci i usług jest projektowana ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej. 

Należy więc pozostawić kompetencje Prezesa UKE uregulowane w art. 39-49 projektu 

Prawa komunikacji elektronicznej (PKE). Model przedstawiony w PKE zapewnia bowiem 

szereg narzędzi pozwalających zapewnić cyberbezpieczeństwo infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Jesteśmy gotowi wspierać projektodawcę i decydentów w procesie 

tworzenia nowego otoczenia regulacyjnego branży teleinformatycznej – tylko poprzez dialog 

możemy wypracować optymalne rozwiązania, które z jednej strony zapewnią 

bezpieczeństwo, a z drugiej pozwolą na dynamiczny rozwój inwestycji oraz podnoszenie 

poziomu świadczonych usług.  

 

 


